FLAMMKUCHEN

HET OUDE TOLHUYS

Keuze uit klein 7,50 of groot 12,50

LUNCH &
BORREL
SANDWICHES

Pulled chicken, kaas, ui, bbq-saus
Scampi, zoete aardappel, wakame, wasabi
Geitenkaas, tomaat, basilicum, ui

BURGERS & SATE
Jalapeno burger

keuze uit robuust bruin of wit

Carpaccio sandwich

geserveerd met frites

12,50

Erwten en jalapeno burger met zoetzuur van komkommer,
mango chutney, little gem.

Truffelmayonaise, zongedroogde tomaat, kappertjes

Tolhuys burger

pijnboompitjes, rucola en Parmezaanse kaas

Gegrilde rundvlees burger, bacon, mozzarella,

Çilbir

9,50

15,50

15,50

tomaat en BBQ-saus.

Twee eieren met naanbrood, yoghurt, dille, munt,

Saté

geitenkaas, sesam en chiliboter

Malse kippendij met saté-saus, cassave, gebakken

Avocado

9,50

Belegd met avocado, cottage cheese,

uitjes, zoetzuur van rode kool.

BORREL ook om te delen voor het diner

gepocheerd ei, tomaat en maldon zout
Club sandwich

17,95

13,50

Brood met dips

5,50

Met kipfilet, bacon, komkommer, tomaat,

Kruidenboter, oude kaas tapenade, kerrie hummus

chipotle-mayonaise en geserveerd met frites

Vegetarische plank

Tuna Melt

9,00

17,50

Brood met dips, kazen, vegetarische specialiteiten

Tonijnsalade, tomaat, appel, gesmolten mozzarella

Tolhuys plank

en pittige aïoli

Brood met dips, kazen, vegetarische specialiteiten en

Rundvlees kroketten

9,00

19,50

charcuterie

Twee draadjesvlees kroketten met mosterd

LOADED FRIES

Veganistische kroketten + 1,00
Tonijn

11,50

Papadum*, tonijn, avocado en wasabi mayonaise
* Papadum is een dunne Indiase rijstcracker

7,00
14,50

Couscous, kerrie- hummus, avocado, baba ganoush,
zoete aardappel, zuur van rode kool en noten
Caesar salade

15,50

Romaanse salade, kip van de lavagrill, bacon,
croutons, gepocheerd ei, Parmezaanse kaas
en Caesar dressing
Carpaccio Salade

9,50

Parmezaanse kaas, pittige aïoli, bosui

Vraag de wisselende soep, geserveerd met brood
Vegan bowl

9,50

Pulled chicken Parmezaanse kaas en bbq-saus
Zoete aardappel frites Parmezaan

SOEP & SALADE
Soep van de dag

Zoete aardappel frites pulled chicken

15,50

SNACKS
Portie frites met schil en mayonaise

4,50

Rundvlees bitterballen 8st.

8,50

Veganistische bitterballen 8st.

9,50

Panko garnalen met sweet-chilisaus 8st.

9,50

Kaastengels met sweet-chilisaus 8st.

9,50

Gemengd bittergarnituur 16st.

16,00

GEBAK

Salade met ossenhaas, truffelmayonaise,

Appeltaart met amandelspijs

5,00

zongedroogde tomaten, kappertjes

Double chocolat cake

5,50

pijnboompitten en Parmezaanse kaas

Carrot cake (glutenvrij)

5,50

HET OUDE TOLHUYS

BURGERS geserveerd met frites

DINER

Jalapeno burger

Erwten en jalapeno burger met zoetzuur van komkommer,
mango chutney, little gem.
Tolhuys burger

VOORAF
Brood met dips

15,50

15,50

Gegrilde rundvlees burger, bacon, mozzarella,
5,50

tomaat en BBQ-saus.

Kruidenboter, oude kaas tapenade, kerrie hummus
Soep van de dag

7,00

Vraag de wisselende soep, geserveerd met brood
Burrata

9,50

Burrata, wilde tomaat, balsamico, basilicum, citroen
Carpaccio

12,50

Truffelmayonaise, zongedroogde tomaat,
11,50

Papadum, tonijn, avocado en wasabi mayonaise,
zoetzuur van komkommer, wakame salade

te delen met uw tafelgenoten.

kikkererwten, papadum, mango, kokos en amandel
Saté

17,95

uitjes, zoetzuur van rode kool. Geserveerd met frites
Vis van het moment

21,50

Vraag naar de wisselende verse vis.
Steak Frites

22,00

Gegrilde biefstuk met chimichurri en

LOADED FRIES
14,50

Couscous, kerrie- hummus, avocado, baba ganoush,
zoete aardappel, zuur van rode kool en noten
15,50

Romaanse salade, kip van de lavagrill,
bacon, croutons, gepocheerd ei,

Zoete aardappel frites pulled chicken

9,50

Zoete aardappel pulled chicken en bbq-saus
Zoete aardappel frites Parmezaan

9,50

Zoete aardappel Parmezaan, pittige aïoli bosui

KINDERMENU

Parmezaanse kaas en Caesar dressing
Carpaccio Salade

Vegan curry, basmati rijst, zoete aardappel,

geserveerd met frites

SALADES

Caesar salade

17,50

Geserveerd met antiboise en frites

TIP: Onze borrelplanken zijn uiterst geschikt om vooraf

Vegan bowl

Zoete aardappel curry

Kippendij met saté-saus, cassave, gebakken

pijnboompitjes, rucola en Parmezaanse kaas
Tonijn

VIS, VLEES & VEGETARISCH

15,50

Salade met ossenhaas, truffelmayonaise,
zongedroogde tomaten, kappertjes, pijnboompitten
en Parmezaanse kaas

FLAMMKUCHEN
Keuze uit klein 7,50 of groot 12,50
Pulled chicken, kaas, ui, bbq-saus
Scampi, zoete aardappel, wakame, wasabi
Geitenkaas, tomaat, basilicum, ui

Soepje of groenten stengels

5,00

Kroket, frikandel, kaastengels

7,00

of kipnuggets met frites en appelmoes
Schatkistje of handijsje naar keuze

GEBAK, DESSERT
Kaasplankje

VOEDSEL ALLERGIE? INFORMEER ONZE MEDEWERKERS.

9,50

Blauw schimmel, Kernhem, Manchego , vijgenjam,
druiven en vijgenchutney, kletzenbrood
Chocolade

7,50

Pure en witte chocolade mousse, brownie, karamel
Sgroppino

ONZE GERECHTEN BEVATTEN ALLERGENEN.

2,95

6,00

Cocktail van citroensorbet, vodka en prosecco
Bonbons 4st.

5,00

